FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

1. znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem

JAVNO
ZDRAVSTVO

postignuća i izazovi
prva obavijest
Postovane/i, čast i zadovoljstvo nam je pozvati vas na 1. znanstveni simpozij na temu
„Javno zdravstvo – postignuća i izazovi“ koji će se održati u Mostaru, 04. i 05. svibnja
2017. godine. Simpozij je namijenjen širokom rasponu zdravstvenih profesionalaca
i stručnjaka različitih disciplina koji rade u području zaštite i unaprjeđenja javnog
zdravlja.

Tematska područja

Infektivne bolesti – sprječavanje i suzbijanje
Sprječavanje i kontrola kroničnih nezaraznih bolesti
Okolišni rizici i zdravlje
Zdravstveni odgoj i promocija
Reforme zdravstvenog sustava – izazovi
Organizator:
Fakultet zdravstvenih studija

Suorganizatori:
Federalno ministarstvo zdravstva
Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Vlada Hercegovačko-neretvanske županije
Ministarstvo zdravstva rada i socijalne skrbi ŽZH
Liječnička komora HNŽ-a

Pokrovitelj:
Sveučilište u Mostaru, akademik, prof. dr. sc.
Ljerka Ostojić
Simpozij će biti bodovan prema pravilniku
liječničke komore HNŽ-e.

04./05. svibnja 2017.
Naputci za sudjelovanje:
Dostava naslova i sažetka rada
Sažetke treba prijaviti elektronskom poštom na sljedeću
e-mail adresu:
simpozij.javno.zdravstvo@gmail.com
Sažeci se pišu na A4 formatu Word MS, dvostrukim proredom, veličina slova F12. Svi sažeci moraju sadržavati naslov rada, autore, radno mjesto autora te kontakt adresu
s e-mailom.
Sažetak treba imati do 250 riječi s izdvojenih pet do šest
ključnih riječi. Sažetak treba sadržavati kratki opis teme
i svrhe rada, opis pristupa obradi teme, glavne rezultate
istraživanja i kratak zaključak.
Rok za dostavu sažetka: 15. veljače 2017.
Obavijest o prihvaćanju sažetka zajedno s detaljnim uputama za pisanje rada bit će poznata do 01. ožujka 2017.
Dostava cjelovitog rada
Cjeloviti rad potrebno je dostaviti do 20. ožujka 2017.
Recenzijski odbor pregledat će sve priloge i predložiti njihovu kategorizaciju.
Rezultati recenzentskog postupka bit će poznati 05. travnja 2017.
Radovi koji prođu recenzijski postupak bit će objavljeni u
časopisu „Zdravstveni glasnik“.
Registracija i uplata kotizacije
Do 10. travnja 2017.
100 KM (za studente 50 KM)
100 EUR za strane državljane
Kotizacija se uplaćuje na račun:
3381002200097762 Unicredit bank
Kotizacija uključuje:
• Tiskane materijale
• Pristup predavanjima i izloţbi
• Potvrdnicu o sudjelovanju
• Kave i napitci tijekom simpozij
Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji poslati na mail: simpozij.
javno.zdravstvo@gmail.com
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila:
simpozij.javno.zdravstvo@gmail.com
Kontakt
Organizacijskog odbora:
simpozij.javno.zdravstvo@gmail.com
Predsjednik organizacijskog odbora: ivanvasilj@net.hr
tel.: +387 36 337 050
Predsjednik znanstvenog odbora:
jelena.ravlija@tel.net.ba
Linkovi: http://fzs.sve-mo.ba/

